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Vedr: Vejby Lokalråd  
j  

 
 
Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag den 30. maj 
2022, kl. 19.00 i blok U på skolen i Vejby. 
 
0.Konstituering. 
 
1.Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 

2.Meddelelser og nyt fra lokalområdet. 
 
3.PR-aktiviteter: Problemer med uddeling af Vejby Nyt. 
Vejby Borger- og Grundejerforening vil ikke støtte 
bladet Vejby Nyt med 1000 kr. pr. nummer, som de 
ellers har gjort i mange år. Kommentar fra Kirsten 
Mousten + indlæg i bladet fra Erik. Næste nummer af 
Vejby Nyt uddeles senest 11.-12. juni. Deadline for 
første nummer efter sommerferien er 7. august. 
 
4.Løbende aktiviteter: Lokaldysten den 18/5 - hvordan 
gik den? 
 
5. Nye rådssager: Vores vedtægter skal ændres så 
den nye vedtægtsændring vedtaget på de 2 
generalforsamlinger bliver tilføjet § 1. Drøftelse af 
økonomien vedr. Vejby Nyt 
Hvad gør vi? Skal vi hæve annonceprisen? Vi må 
sørge for, at der ikke bliver underskud. Biodiversitet i 
Vejby - ingen støtte fra kommunen. Ansøgning om 
tilskud fra Det Grønne Hus samt fra Musik i Lejet er 
afsendt. Erik orienterer. 
 
6.Permanente aktiviteter: Evaluering af 
generalforsamlingen den 25/4 – 22. 

 

7  Nyt fra foreningerne (7.1-7.8). 
7.1. 
Vejby Borger-og Grundejerforening. 
7.2. 
Grundejerforeningen Melhøj Park. 
 

 

Deltagere: Erik, Michael, Lis, 

Ulrik, Bill, Mie, Werner, Nanna, 

Niels Jørgen og Bente. 

Afbud fra Bent. 

Fraværende Lars og Melhøj 

Park. 

 

Ad.0. 

Følgende genvælges: Erik 

fortsætter som formand, selv om 

han gerne ville fortsætte som 

almindelig medlem, men der er 

ingen, der kan overtage 

formandsposten lige nu. 

Michael er fortsat næstformand, 

Lis fortsætter som kasser, selv 

om Lis også havde planer om at 

stoppe, og Bente som sekretær. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Idrætsforeningen afholder igen 

Sct. Hans aften med bål og 

Mads Wedderkopp spiller 

musik. Borgmesteren holder 

båltalen, og årets ildsjæl skal 

vælges. 

 

Ad.3. 

Der mangler fortsat uddelere. 

Erik (dagplejer fra Holløse) har 

taget ruten, på Tisvildevej og ud 

af Kildevejen, Erik cykler, og 

han synes, det er ubehageligt, at 

cykle på Kildevejen p.gr.af 

trafikken, og der er langt 

mellem husene, så ruten på 

Kildevejen nedlægges, og 

beboerne må fremover hente 

bladet hos en af købmændene. 

Erik vil muligvis fortsat dele ud 

på Tisvildevej. Nanna og Niels 

Jørgen vil tage to af ruterne, og 

tale sammen, hvis den ene ikke 

kan nogle af gangene. 
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7.3. 
Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol. 
7.4. 
VIF. 
7.5.  
Forsamlingshuset. 
7.6. 
Menighedsrådet. 
7.7. 
Skolen 
7.8. 
Trongårdsklubben. 

 
8.Kontakt til lokalforeningsrådet og de øvrige lokalråd. 
 
9.Kontakt til kommunen. 
 
10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div. 
Nyhedsbreve. 
 
12. Div. meddelelser - herunder LAG og FLAG. 
. 
13. Intern administration og økonomi. 
 
14. Næste møde: Forslag 20/6 eller 27/6. 
 
15. Eventuelt 
 
 
. 
 
 
 

 

Vejby Borger-og 

Grundejerforening vil ikke 

længere give 1.000 kr. pr. blad, 

fordi de har forstået, at bladet 

giver overskud. Dette er blevet 

vedtaget ved afstemning på en 

generalforsamling. Niels Jørgen 

fatter ikke, at man har kunne 

tage det op som et punkt på 

generalforsamlingen, hvor 

deltagerne ikke har været 

orienteret om de faktiske 

forhold, og regnskabet viser, at 

der ikke er overskud. Kirsten 

Mousten har skrevet brev til 

Grundejerforeningen. Erik læser 

brevet op. Kirsten har gjort rede 

for økonomien i brevet, og har 

bedt dem om at overveje sagen 

igen Erik mener desværre ikke 

at sagen kan ændres før ved 

næste generalforsamling, fordi 

det er vedtaget der. Kirsten har 

også skrevet om sagen i lederen 

i næste Vejby Nyt. Hvis 

Grundejerforeningen fastholder 

beslutningen, så må 

annoncepriserne stige. Michael 

viser det nye regnskab på tavlen, 

og gør rede for, at skal 

økonomien løbe rundt, så skal 

annonce priserne stige med 

mindst 10% pr annonce. Niels 

Jørgen vil gerne vide, om 

annoncørerne betaler for at 

annoncere i bladet pr. blad, eller 

for et år af gangen. De betaler 

pr. blad. Nanna synes, det vil 

være klogt at gøre opmærksom 

på den påtænkte stigning i 

bladet. Erik vil forsøge at få det 

med i det blad, der kommer nu. 

 

Ad.4. 

Der var for få deltagere. 

Heldigvis var der en del 

efterskole elever og pensionister 

der var med, men alt i alt en 
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skuffelse, så Niels Jørgen ved 

ikke om der bliver nogen 

Lokaldyst til næste år i Vejby. 

 

Ad5. 

Michael lægger de nye 

vedtægtsændringer vedr. Vejby 

Nyt ind på Vejby Net. 

Vedr. biodiversitet: Erik har talt 

med Frederik fra kommunen. 

Kommunen har desværre meldt 

ud, at de ikke kan hjælpe med 

projektet, da deres budget er 

overskredet. Erik har fået afslag 

på sin ansøgning til det Grønne 

Hus, med den begrundelse, at de 

mener det er en kommunal 

opgave. Erik har også søgt om 

25.000 kr. fra Musik i Lejet til 

projektet. De har ikke svaret 

endnu, men Erik er mest 

indstillet på, at projektet venter 

til næste år, og så søger vi 

kommunen igen. Nanna har fået 

en lærergruppe til at deltage, og 

det bliver 5-6 klasserne, der er 

med i det; men Nanna mener 

også, at det vil være godt med 

noget mere tid. Så vidt Nanna 

ved, så skal naboerne også 

spørges. 

 

Ad.6. 

Generalforsamlingen gik fint, og 

det var et godt indlæg Bent 

Hansen kom med; men det 

havde været rart med nogle flere 

deltagere. 

 

Ad. 7.1. – 7.8. 

Ad.7.1. 

Der var generalforsamling d. 

28/4. Referatet ligger på 

foreningens hjemmeside. Der er 

møde inden sommerferien, hvor 

foreningen konstituere sig. Erik 

beder Bill om at tage sagen om 

bladet op på deres næste møde. 
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Ad.7.2. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Vedr. Sct. Hans se under pkt. 2. 

Økonomien er presset p.gr.af 

prisstigninger. Niels Jørgen vil 

søge kommunen om ekstra 

tilskud. Der bliver fodboldskole 

igen i år. Klaus Meier og 

Nicolaj Koppel stiller op imod 

hinanden med hver sit 

fodboldhold d. 17/7. 

Idrætsforeningens medlemmer 

arbejder som hjælpere i uge 29 

ved Musik i Lejet i Tisvilde, her 

tjener de 30.000 kr. Herudover 

er de uddelere for ”Visit 

Nordsjælland” og noget for 

Ugeposten. Pengene de tjener 

går til rejser for de unge og 

børnene i klubben. 

 

Ad.7.5. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.6. 

Der afholdes grundlovsdag på 

”Præstens Mark”. Taler i år er 

Trine Egetved..Der forsøges at 

starte et folkekor, hvor alle kan 

deltage. Foredrag og koncerter 

omtales i Vejby Nyt. 

 

Ad.7.7. 

Der er årlig naturuge. Eleverne 

fra skolerne i Vejby og Tisvilde 

arbejder sammen. Der har været 

tur til Tisvilde Hegn, og de skal 

til Naturhuset. Der kommer til at 

foregå mange aktiviteter i løbet 

af ugen. 
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Ad.7.8. 

Der er valgt ny formand, det er 

John Gredal. Næste møde i 

bestyrelsen bliver d. 1/8. Der var 

udflugt til Kronborg i maj. 

Aktiviteterne ligger stille nu 

sommeren over, det eneste der 

fortsætter er stavgang, de går 

hele året. 

 

Ad.8. 

Det næste møde bliver efter 

sommerferien. 

 

Ad.9. 

Se under pkt. 5. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Der er stiftende 

generalforsamling d. 8/6. LAG 

og FLAG hedder nu Gribskov – 

Halsnæs. Frederikssund kommer 

alligevel ikke med sammen med 

os, de har valgt at være sammen 

med Lejre. Niels Jørgen har talt 

med Peter Plant, og han vil 

gerne fortsætte som formand. 

Kravene til at få penge fra LAG 

og FLAG er lempet lidt i 

øjeblikket, da der er penge i 

overskud. Niels Jørgen mener 

desværre ikke, at 

Idrætsforeningen kan komme i 

betragtning til nogle af 

midlerne, men han så gerne, at 

Vejby kunne få nogle af 

pengene, han har opfordret 

Forsamlingshuset til at søge. 

 

Ad.13. 

Intet nyt. 
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Ad.14. 

Næste møde d. 27/6. 

 

Ad. 15. 

Niels Jørgen har ikke haft tid til 

at tale med nogen om boliger i 

Vejby, det bliver først efter 

sommerferien. Nanna vil gerne 

vide, om der er noget nyt med 

Elleville. Det er der ikke endnu. 

Niels Jørgen kan fortælle, at det 

går fint med fodbold for de 

ukrainske børn. Nogle af dem 

bliver hentet i Esbønderup, og 

nogle af dem kommer fra 

Smidstrup, og det er fint med 

den unge ukrainske mand som 

træner og tolk. Nanna oplyser, at 

der er ingen ukrainske børn på 

skolen i Vejby. Mie ved at der 

bor en lille ukrainsk dreng på 6 

år på Stationsvej. Niels Jørgen 

opfordre Mie til at foreslå, at 

han kunne gå til fodbold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


